Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne,
unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych
lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – nie stronią od rozległych widoków,
miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia
lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym.

Trasa piesza Górska Perła:
długość: ok. 13 km, najwyŜszy punkt: 855 m (grzbiet nad Kaskadami Nowinki),
najniŜszy punkt: 549 m. (Nowa Wieś - przystanek autobusowy),
podejścia: ok. 570 m, zejść teoretycznie 330 m, ale praktycznie tyle samo
(parking – start = meta),
roślinność: obumierająca, chaszczowanie: umiarkowane, trasa wiedzie drogami,
skrajami, ścieŜkami, w tym grząskimi; będą znaczne ale krótkie stromizny,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów, najlepiej takŜe
butów zapasowych na zmianę po wędrówce; mogą przydać się parasole, coś
ciepłego do ubrania na głowę i plecy (wskazane czapki i rękawiczki);, śnieg o tej porze
roku nie powinien nikogo dziwić, wskazane równieŜ latarki (powrót o zmierzchu lub
później).
Uwaga! śadnych paszportów zabierać ze sobą nie trzeba, tym razem granicy
państwowej nie będziemy musieli przekraczać. Taki przynajmniej jest plan...

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Jan Zasępa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20121111
Na pierwszej stronie: Dzisiejsza 'Górska Perła' – widok z około roku 1938.

Spotkamy się w niedzielę, 11. listopada 2012
o godz. 10:45
przed kościołem w Nowej Wsi.
Samochody proszę oszczędnie ustawić na posesji Ośrodka
Wypoczynkowego ‘Górska Perła’ lub na przydroŜnym parkingu przed jego
bramą. Uwaga: ‘Górska Perła’ znajduje się w lesie, około 1,5 km powyŜej
kościoła!

TRASA:
Nowa Wieś (kościół, pozostałości dworu, stary cmentarz)
– Nowiny – Gołota – ruina kościółka w Jaworku Górnym
– Jaworek Górny – Domaszkowski Potok – kamieniołom (widok)
– Jagodowa Skała – Kaskady Nowinki – Górska Perła
Na trasie między innymi:
• ogromny kościół,
• róŜne typy zabudowań,
• ukrzyŜowana góra,
• granica rolno-leśna dawniej i dziś,
• Nowinka albo Czeska Woda (?),
• kaskady jesienne lub zimowe (błotniste lub śnieŜne),
• skała dawniej bardzo a obecnie nieco widokowa,
• lasy róŜnej kondycji i urody,
• łąki i widoki,
• drogi, ścieŜki i inne urządzenia drogowe (w tym dawne),
• widokowy kamieniołom,
• potoki w bród,
• Zollhaus czyli dawna straŜnica Wojsk Ochrony Pogranicza.
Wycieczkę zakończymy dopiero po zachodzie Słońca, czyli około godziny 16:00 w
Ośrodku Wypoczynkowym ‘Górska Perła’. Pogoda i nasza skłonność do długich
popasów mogą istotnie wpłynąć na zmianę tej godziny.

Biesiada i śpiewogranie
Jak co roku od lat kilku, po wycieczce zapraszamy do wnętrza schroniska
na biesiadę połączoną ze śpiewograniem. Tym razem skorzystamy z gościny
‘Górskiej Perły’. Miejsca powinno wystarczyć – świetlica jest duŜa.

Odpowiednie instrumenty muzyczne proszę zabrać ze sobą do Nowej Wsi
i pozostawić w samochodach przed ośrodkiem, gdzie spokojnie mogą zaczekać
na nasz powrót z trasy. Śpiewniki równieŜ będą mile widziane. Repertuar
patriotyczno-turystyczny z moŜliwością wzbogacenia o utwory wpisujące się
w jeszcze inne nurty.
Podstawowy jadłospis jest następujący:
• danie ciepłe numer 1: bigos z chlebkiem,
• danie ciepłe numer 2: grochówka z chlebkiem,
• ciasto,
• gorąca herbata,
• ewentualne dokładki dań ciepłych (o ile zostaną),
• dolewki herbaty – do woli.
Danie ciepłe kaŜdemu przysługuje jedno (naleŜy wybrać numer 1 lub numer 2), ale
jeśli po wydaniu posiłków wszystkim zamawiającym coś zostanie, będą dokładki.
Aby posiłki mogły zostać przygotowane w odpowiedniej ilości, konieczne jest
wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wycieczce i śpiewograniu (udział w samej
wycieczce jest oczywiście bezpłatny i nie wymaga zgłaszania).
Sposób zgłaszania: wyłącznie pocztą elektroniczną na adres
odkrywanie@bystrzyca.pl
z podaniem ilości uczestników w podziale na małych (rozumie się, Ŝe mały zje
porcję dania ciepłego mniejszą o połowę) i duŜych (duŜy zje dania ciepłego porcję
zwykłą) i ze wskazaniem wybranego numeru dania ciepłego.
Termin zgłoszeń: 7. listopada 2012 godzina 22:00.
Opłaty biesiadne proszę uiszczać u skarbnika na miejscu tuŜ po starcie wycieczki,
ale nie w kościele. W zamian za opłatę będą wydawane talony biesiadne.
Opłata podstawowa od osoby: 20 PLN.
Opłata za małego (korzystającego z mniejszej porcji): 15 PLN.
Mile widziane własne wypieki i inne specjały urozmaicające jadłospis,
nie wymagające odgrzewania. Za dodatkową opłatą bufet serwuje inne napoje.
Skąd nazwa wycieczki?
Nowa Wieś onegdaj nazywała się Nowiny (krótko po 2. wojnie światowej, jeszcze
przed nadaniem jej obecnej nazwy przez Bardzo WaŜną Komisję). I właśnie nazwę
'Nowina' miała ta wycieczka nosić, ale...
'Górska Perła' chyba lepiej określa to miejsce.
Zupełnie słuszne skojarzenie z piwem produkowanym niegdyś w Radkowie jest
słuszne skądinąd.

